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Resumo do documento, validade e vigência 
 

Este texto é a revisão da estratégia adotada pelo Agrupamento de Escolas da 

Abelheira em Viana do Castelo para execução das determinações vigentes relativas à 

operacionalização da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e ao 

cumprimento da missão escolar de educar para a Cidadania a que o agrupamento se 

encontra vinculado. 

Em 2018/19 o agrupamento com grande pressão de tempo adotou uma estratégia 

cuja aprovação só pode ser concluída durante o segundo período. 

Esse facto resultou da própria entrada em vigor tardia da legislação aplicável. 

No ano de 2019/20 esse atraso da origem ainda se repercutiu. Assim, o processo 

de avaliação prolongou-se no 1º período do ano letivo, reflexo da necessidade de se 

ponderarem diferentes aspetos da opinião dos agentes da comunidade sobre a 

atividade de Educação para a cidadania. 

Esta revisão da Estratégia é assim proposta após a consolidação de perspetivas de 

uma reunião com os docentes envolvidos (na disciplina e diretores de turma) e da 

reflexão interna do Diretor e seus colaboradores mais diretos. 

A repercussão mais lata de dados da opinião dos docentes, pais e encarregados de 

educação e alunos depende da finalização da execução de um questionário que será 

realizado online (de execução complexa) e da realização de reuniões num modelo de 

grupo focal. 

A execução desses processos, que se prevê frutuosa, não se compagina com a 

aprovação de uma revisão da Estratégia antes do final do 1º período (quer pela própria 

complexidade do trabalho de campo, quer pelos problemas do tratamento de dados). 

O documento original foi construído pelo processo que nele se encontra descrito, 

tendo a sua proposta final aos órgãos decisores sido assumida em conjunto pelo Diretor 

do Agrupamento e pelo Coordenador de Educação para a cidadania. Entrou em vigor na 

data da sua aprovação pelos órgãos competentes do Agrupamento, assumindo-se a sua 

vigência como transitória durante o ano de 2018-19. A vigência da presente versão 

inicia-se na data de aprovação pelos órgãos respetivos. 

Não se admitem dificuldades na transição dado que os documentos não são 

incompatíveis ou conflituantes, antes sendo a concretização de um processo de 

melhoria contínua. 

Como se refere, o documento original foi construído sob condicionante dos 

constrangimentos da entrada em vigor excessivamente próxima do início do ano letivo 
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dos normativos que criaram a obrigação da sua elaboração. Devia ser revisto de forma 

profunda no final do ano letivo de 2018/19 (junho).  

Tal não foi possível em virtude da dificuldade de executar o processo de avaliação 

que é bastante ambicioso e que não se compagina com algumas dificuldades 

tecnológicas surgidas. Realça-se que o documentos incluía previsões plurianuais, para lá 

das soluções concretas para os problemas que se colocavam na imediata aplicação das 

medidas de promoção de educação para a cidadania em vigor no ano letivo em questão. 

Esta estratégia impõe-se, a nível local do agrupamento, como documento 

orientador na dependência do Projeto Educativo e do Regulamento Interno devendo ser 

levada em conta na elaboração de planos e projetos de atividades e ser expressamente 

debatida, analisada e considerada como orientação estratégica nas deliberações dos 

órgãos do agrupamento (ao nível de Departamentos, Escola e Turma). 

Uma versão revista, definitiva, com vigência previsível até ao final de vigência do 

mandato atual do Diretor, devia ser elaborada até 31 de julho de 2019 nos termos do 

documento original. Só o será no momento em que esteja concluído o processo de 

auscultação alargada já referido. 

Esse processo prevê incluir possibilidade de consulta individual prévia a todos os 

docentes, trabalhadores não docentes e pais e encarregados de educação sobre a 

versão a debater no órgão que delibere a sua aprovação. 

Destaca-se que a operacionalização desse procedimento implica o recurso à 

plataforma que suportará o questionário (office365) cuja entrada em funcionamento 

generalizado só se realizou no decorrer do 1º período. Tentar realizar um questionário 

generalizado quando ainda decorria o processo de adaptação à plataforma por parte 

dos utilizadores seria potencialmente arriscado. Assim, optou-se por travar o processo 

e utilizar como dados de base para a revisão da estratégia os que resultaram de reuniões 

de docentes em Setembro e da própria avaliação e posições obtidas pelo Diretor junto 

dos órgãos. 

A estratégia deve ser debatida com consulta aos alunos em termos adaptados 

adequados ao seu nível etário. Tal objetivo será realizado através de reuniões de tipo 

grupo focal com alunos a decorrer no 1º período com repercussão no documento a 

produzir posteriormente.  
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1. Enquadramento normativo  
 

O enquadramento normativo da Educação para a Cidadania no quadro 

constitucional, legal e regulamentar português é de tal modo evidente que, referi-lo 

num documento de estratégia ao nível de uma escola, redunda numa quase afirmação 

tautológica. 

Tem sido costume, nos textos de Estratégia de Escola de Educação para a 

Cidadania, produzidos em diversas escolas, incluir um capítulo intitulado 

Enquadramento normativo. Nele, se faz uma menção mais ou menos exaustiva às que 

se poderiam chamar normas habilitantes para o exercício nas escolas de atividades de 

educação para a cidadania e para inclusão curricular de temáticas conexas. Decidimos 

fugir a essa prática neste documento. 

Por 2 motivos. O primeiro, resulta da filosofia de abordagem do problema de 

construção da Estratégia presente. O segundo, de uma questão prática.  

No que diz respeito ao segundo motivo, prático e talvez menos relevante, 

constata-se que a repetição, mais ou menos amorfa, de uma lista de normativos de tipo 

legal, regulamentar, ou até meros despachos, pouco releva para a real abordagem 

estratégica do problema de educar para cidadania. É verdade que esta estratégia resulta 

da entrada em vigor em 2018 de normas legais e regulamentares concretas, por demais 

conhecidas, que impõe enfoque especial às questões da educação para a cidadania.  

Mas a enumeração dessas normas, cujo conhecimento se presume generalizado e 

que, sendo lei e regulamentos, são imediatamente vigentes, além de pouco 

interessante, até pode produzir uma impressão errada. As escolas portuguesas não 

fazem Educação para a Cidadania só agora ou desde julho de 2018 (já a fazem há muitos 

anos) e não a fazem, ou devem fazer, por causa da força normativa “fraca” ou 

“conjuntural” de uma mudança legislativa, regulamentar ou de doutrina de 

administração educativa recente (que nem é particularmente inovadora). Fazem-na e 

devem fazê-la como elemento estrutural da sua natureza e da essência da sua missão. 

Aliás, isso resulta evidente no próprio projeto educativo deste agrupamento que 

há vários anos refere como missão e visão e nos seus objetivos de ação mais gerais e 

específicos a ação nesse âmbito, como prioridade e elemento enquadrador de opções. 

Nomeadamente, ao definir como um dos seus objetivos de ação primordiais “Formar 

cidadãos responsáveis, reflexivos e eticamente habilitados.” 

Aliás, nos anos letivos anteriores e há largos anos as escolas deste agrupamento 

deram prioridade (por decisões próprias e autónomas) a este domínio de ação, quer no 

campo curricular estrito, com disciplinas especificamente destinadas, com pelo menos 
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1 tempo semanal no 2º e 3º ciclo, quer com múltiplos projetos e atividades destinadas 

aos alunos, focadas na intencionalidade de educar para a cidadania. 

Por isso, esta estratégia não visa lançar uma mudança inovadora ou revolucionária 

na forma de trabalho da escola, mas tão só adaptar a sua forma de ação corrente à nova 

realidade normativa (de que, como já se referiu, até resultaram perdas na capacidade 

imediata de enquadramento curricular da cidadania). Por isso, com as normas vigentes, 

ou com outras, o quadro normativo da educação para a cidadania é bem mais fundo que 

as mudanças normativas mais recentes.  

A definição de um perfil de cidadão a produzir pelo sistema ou de normas de 

operacionalização da missão constitucional das escolas pode mudar a forma concreta, a 

aparência da ação e a sua amplitude. Pode modificar a natureza dos recursos disponíveis 

e até reforçar a atenção nessa componente da missão das escolas e docentes, mas não 

cria a missão, que é preexistente a toda essa movimentação normativa, e, por isso, é 

muito mais fundamental que um decreto, regulamento ou despacho. 

Referir nos textos de estratégia de escola, de forma exaustiva, as prescrições e 

articulados desses normativos pode mostrar alguma erudição de tipo jurídico e 

burocrático, mas deixa escapar, para quem lê, uma perspetiva demasiado normativista 

e até com tons meramente rotineiros que consolida ideias erradas sobre a prática 

educativa. 

A educação para a cidadania, dê-se-lhe o nome que se lhe der, nas suas 

conjunturais encarnações que tem tido no sistema de ensino português, não é uma 

opção de Governo, mas um imperativo constitucional. Por isso, por razões de filosofia 

de abordagem do problema (o primeiro motivo para a forma de construção escolhida 

para este capítulo de enquadramento normativo da Estratégia de Escola) vai ser nesse 

nível de princípio e da base constitucional que aqui nos centraremos. 

A subordinação da prática e funcionamento dos organismos públicos à 

Constituição da República Portuguesa (CRP) que prevê entre os seus princípios 1  a 

determinação central de Portugal como Estado de Direito Democrático (artigo 2º) 

implica que os seus cidadãos e mesmo os não nacionais residentes no seu território 

tenham, desde idades iniciais, de ser incluídos no contexto de vida da cidadania que a 

CRP visa enquadrar, próprios de “uma República soberana, baseada na dignidade da 

pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária.” 

Isso implica que cada cidadão e qualquer outro residente do território nacional 

conheça a organização do Estado e regras sociais geradas no contexto dessa sociedade 

                                                             
1 Texto da CRP consultado em 
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx em 30/12/2018 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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democrática constitucional e tenha as competências para praticar os atos de cidadania 

nela previstos e/ou prescritos e beneficiar dos direitos e garantias nela estabelecidos. 

Assim, conhecer, por exemplo, as formas de participação política e institucional, quer 

no domínio da vida pública, quer da sociedade civil e associativismo (sendo a liberdade 

de associação um direito fundamental) é uma implicação curricular do quadro 

constitucional português.  

Sendo uma carta de Direitos Fundamentais e um quadro de regras para o 

funcionamento do Estado e para o exercício livre desses direitos, a passagem à prática 

da sociedade democrática, proclamada na Constituição, implica a formação dos 

cidadãos (e, no caso que nos interessa mais, no âmbito deste documento: os que estão 

idade escolar ou em formação escolar) para o exercício da passagem desses preceitos 

da teoria à realidade. 

Acresce que os Constituintes de 1976, numa postura muito original a nível 

mundial, para mais num país que não votou a Declaração, por não fazer parte, à data, 

da ONU, subordinaram a Constituição da República Portuguesa à Declaração dos 

Direitos Humanos de 1948 2.  

Este facto é muito relevante para analisar o enquadramento normativo da 

educação para a cidadania nas escolas portuguesas, sendo tão significativo, para o 

quadro e estratégia aqui a traçar, como é a inclusão no quadro legal nacional das normas 

de direito internacional (artigo 8º) e talvez tanto como a inclusão do País no quadro 

jurídico geral da União Europeia (ocorrido cerca de uma década depois da entrada em 

vigor da CRP). 

Essa remissão à DUDH como base interpretativa dos normativos portugueses, 

aplicáveis aos cidadãos e residentes, tem grande relevância para a estratégia aqui a 

traçar, até porque, os domínios curriculares que os normativos concretos presentes do 

sistema de ensino querem aplicar são emanações concretas dos direitos previstos, quer 

na CRP, quer na DUDH, quer noutros, múltiplos, instrumentos de Direito Internacional a 

que Portugal aderiu e se incluiu. 

Essa remissão à DUDH concretiza-se no artigo 16º da CRP, em que se lê: 

Artigo 16.º (Âmbito e sentido dos direitos fundamentais) 

1. Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem 

quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito 

internacional.  

                                                             
2 Artigo 16º da CRP: Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser 
interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
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2. Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais 

devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem. 

Assim, a um leitor, mesmo superficial, da CRP não pode passar desapercebido que 

a Educação para a cidadania nas escolas resulta numa forma de concretizar e possibilitar, 

pela capacitação dos cidadãos que constituem a República, as tarefas fundamentais do 

Estado, previstas no seu artigo 9º, de que se destaca aqui, pela relação com os domínios 

incluídos no âmbito curricular da disciplina, o conjunto das previstas nas alíneas 

seguintes: 

b) Garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos 

princípios do Estado de direito democrático;  

c) Defender a democracia política, assegurar e incentivar a participação 

democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais;  

d) Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real 

entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, 

culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas 

económicas e sociais;  

e) Proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender 

a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto 

ordenamento do território;  

ou  

h) Promover a igualdade entre homens e mulheres. 

Sendo o exercício e fruição dos Direitos, Liberdades e Garantias, enunciados na 

CRP e nas leis, elementos estruturantes do próprio conceito de cidadania, o seu 

conhecimento e capacitação para o seu exercício, defesa e promoção na sociedade 

constitui missão constitucional das Escolas e do sistema de ensino. 

Assim, a existência de ações estruturadas, de áreas disciplinares e de espaço 

curricular para a preparação para o exercício dos direitos e deveres de cidadania é uma 

implicação da própria Constituição (pode dizer-se estratégica) e não resulta apenas da 

mera definição normativa através de leis ou regulamentos de vigência conjuntural. 

Aliás, se houve algum tempo em que as questões de preparação para o exercício 

da cidadania possam ter estado afastadas do sistema de ensino português pós-25 de 

Abril, isso aproximou-nos de uma situação de inconstitucionalidade por omissão. Será 

possível conceber uma escola pública, que funcione num regime constitucional como o 

definido na CRP, que não tenha na sua visão estratégica formar cidadãos para que 
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possam fruir o quadro generoso de direitos e dos deveres que se predefinem nessa 

Constituição? 

Por isso, neste enquadramento normativo da estratégia para a cidadania do 

Agrupamento de Escolas da Abelheira, mais que focar a atenção nos conteúdos e 

prescrições normativas vigentes e concretas, para mais, tão recentes, à data da redação 

inicial deste documento, queremos destacar esta afirmação estratégica e básica: educar 

para a cidadania é, além de um imperativo legal e regulamentar, um imperativo 

Constitucional e de valor normativo reforçado, porque centrado em Direitos 

Fundamentais dos alunos e que visa a possibilidade do exercício futuro dos seus Direitos 

Humanos na concretização dada pela CRP. 

E afirmar isto concretiza, de forma segura, os artigos da própria CRP, mais focados 

na atividade educativa, quer o 43º relativo à liberdade de aprender e ensinar, quer o 

artigo 73º. 

Neste último, o legislador constituinte previu, no n.º 1 que “Todos têm direito à 

educação e à cultura” e que nesse objetivo universal o Estado deve ter como meta (nº2) 

“a democratização da educação e as demais condições para que a educação, realizada 

através da escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade de 

oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o 

desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, 

de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a participação 

democrática na vida coletiva.” 

Isto é, a meta da escola, na realização da sua missão de construção de cidadãos 

deve incluir superar, por exemplo, as condições sociais e familiares que prejudiquem a 

realização da igualdade de oportunidades. E é genericamente consensual que, sendo o 

acesso individual às competências e capacidades de exercício da cidadania política, 

social ou cultural, condicionado, prejudicado ou favorecido, pela origem social e nível 

económico, a escola deve contribuir ativamente para igualizar as condições, reforçando 

o potencial de acesso em todos os grupos sociais. 

E, neste ponto, refira-se que, nesta visão estratégica de base constitucional, se 

alertam os docentes, alunos e encarregados de educação para importância de entender 

a distinção do n.º 2 do artigo 43.º da CRP: 

2. O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer 

diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. 

O exercício de atividades de educação para a cidadania com os alunos deve levar 

em conta esta componente. Por exemplo, sendo a própria CRP, ou as questões de 

direitos humanos ou outros temas incluídos nas áreas temáticas, objeto de debate 

político, a sua própria abordagem em contexto escolar deve levar em conta esse facto, 
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mas sem entrar num processo em que a obrigatória neutralidade política da escola e 

seus profissionais resulte em abstenção da abordagem escolar desses temas.  

Essa combinação e equilíbrio entre neutralidade da escola e existência de reflexão 

e debate sobre temas de cidadania é um dos pontos essenciais das questões de 

operacionalização da presente estratégia, que deve ser colocado ao nível de ação dos 

professores, como elemento central a ponderar no quotidiano.  

O medo a que a política (com p minúsculo) entrasse na escola foi, no passado, um 

dos problemas que levou à desvalorização, e até recusa, da integração curricular das 

temáticas de cidadania e direitos nos currículos portugueses. Refletir sobre Direitos 

Humanos, Igualdade de Género ou tantos outros temas incluídos no âmbito curricular 

dos atuais normativos de Educação para a Cidadania inclui obviamente uma 

indisfarçável dimensão Política (com P maiúsculo).  

Mas essa dimensão passa pelo debate, pelo esclarecimento com rigor e isenção 

do quadro legal, cultural e social dos temas e não pela difusão de ideias parciais ou de 

doutrinação.  

Aliás, por isso, é que a cidadania não se ensina, pratica-se para se aprender. Mais 

que reflexões normativas abstratas, a referência ao quadro constitucional dos Direitos, 

Liberdades e Garantias visa recordar essa constatação de necessidade de atividade 

prática a todos a quem a presente estratégia interessa e em cuja ação quotidiana estará 

implicada.   

E neste ponto, registe-se a afirmação centenária de António Sérgio que postulava 

com acerto patente (num texto com mais largas implicações e que ainda vale a pena 

revisitar como inspiração de ação presente) que: 

“A boa vida municipal, o bom cidadão, o bom munícipe que Herculano 

pretendia, não valerá consegui-lo nenhum processo de instrução, menos ainda o 

dos discursos, mas o de habituar as crianças à ação municipal, à própria vida da 

cidade, ao exercício dos futuros direitos de soberania (…)”3 

 

2. Processo de construção e ação (1.º e 2.º ano – 2018/19 e 2019/20 // 
Preparação de 2020/21) 
 

Esta estratégia que, como antes se disse, é um documento de validade provisória 

e que deve ser sujeito a revisão profunda para 2020/21, visa preencher a obrigação de 

definição de linhas de ação previstas na legislação vigente. Contudo, dada a aprovação 

                                                             
3 Sérgio, António. Educação Cívica. Ministério da Educação/Instituto de Cultura e Língua Portuguesa. 
Lisboa. 1984 (1ª edição, 1915), pág. 36 
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dessas normas, em cima do início do ano letivo, a ação planificadora e estruturante ficou 

condicionada pelo calendário. Em 2019/20 anda existem reflexos desse facto e, entre 

eles, a situação da auscultação generalizada dos agentes envolvidos que decorre no 1º 

período do ano letivo. 

As primeiras ações a ser postas em prática, e cuja necessidade imediata as colocou 

como prioridade, foram (em 2018/19): 

 Definição do modo de funcionamento da nova disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento no 5.º e 7.º anos (definida pelos órgãos competentes em 

moldes semestrais em alternância com TIC e preferencialmente lecionada por 

docentes da área das Ciências Sociais) 

 Organização dos conteúdos curriculares dessa disciplina (realizada em reunião 

de outubro de todos os docentes da nova disciplina, dos docentes das 

disciplinas de cidadania do currículo anterior e diretores de turma). Essa 

organização, consagrada para o ano letivo de 2018-2019, deve ser revista no 

momento de revisão desta estratégia, mas vigora também (com adaptação de 

cargas horárias para um regime anual) para as disciplinas, de iniciativa da 

escola, pré-existentes. Esta opção visa promover, desde já, a adaptação de 

conteúdos e perspetivas à realidade da entrada em vigor do currículo no 6.º e 

7.º ano no próximo ano letivo. Todos os docentes planearam as suas atividades 

curriculares com base na distribuição de domínios por ano que foi definida. 

 Definição, em debate com os docentes, de modos de inclusão dos conteúdos 

de cidadania no currículo do 1º ciclo (que se considera ser prioridade específica 

central do agrupamento) e que se refere na tabela de conteúdos curriculares 

visível abaixo neste documento. 

Este último ponto suscitou uma ação específica do Coordenador de Educação para 

a Cidadania que, com concordância e vontade dos docentes, realizou sessões sobre 

direitos humanos com as turmas do 1.º ciclo do agrupamento. Esta iniciativa (que 

implicava cerca de 3 horas de trabalho semanal médias do coordenador) visavam 3 

objetivos principais: 

 Promover uma ideia simples e praticável de articulação vertical (já que o 

coordenador é docente de cidadania do 2º ciclo); 

 Mostrar de forma simbólica a importância que as estruturas de 

coordenação do agrupamento dão à participação do 1º ciclo nesta 

estratégia; 

 Conhecer melhor a realidade do agrupamento para potenciar a ação 

estratégica futura. 
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Em 2018/19 estas sessões foram suspensas em maio por razões de saúde do 

coordenador em 2019/20 no segundo período tentar-se-á retomar a iniciativa, mas em 

moldes que não impliquem tanta dispersão de recursos (eventualmente com sessões 

focadas aos 4.º anos).  

Assim, as tarefas mais emergentes (definir a inclusão curricular da cidadania e pôr 

a componente disciplinar e mais estritamente curricular a funcionar) foram realizadas e 

podem ser postas em prática, mesmo com uma natural revisibilidade futura que persiste 

em 2019/20. 

Previa-se que, após a discussão e aprovação preliminar desta estratégia nos 

órgãos próprios da Escola (maioritariamente constituídos por docentes como 

Departamentos curriculares ou Conselho Pedagógico e ainda o Conselho geral), fosse 

iniciada uma 2.º fase de planeamento. Essa fase foi genericamente adiada por razões 

operacionais para os 1.º/2.º período de 2019/20, optando-se por realizar pequenos 

acertos na estratégia, num segundo ano, adotando uma lógica bienal. 

Aliás, isso já antes foi referido ao sinalizar-se a questão da execução do 

questionário de avaliação, que é um projeto de grande alcance para a aplicação de uma 

lógica bienal no novo ciclo.  

Assim, a partir de janeiro de 2020 inicia-se um processo que deve incluir a 

conclusão e tratamento do questionário já referido e dos dados de grupo focais 

previstos. Esse processo deve incluir reuniões dos órgãos dirigentes e de coordenação 

para discussão mais alargada e estrutural dos problemas de estabelecimento de uma 

estratégia de cidadania escolar com: 

 Associações de Pais das diversas escolas 

 Representantes dos alunos por ciclo 

 Representantes dos pais das turmas por ano 

 Trabalhadores não docentes  

 Município e outras autarquias  

 Parceiros da sociedade civil (ONG e associações) com implantação na área 

de ação do agrupamento. 

Devem ainda ser realizadas reuniões intermédias de monitorização de ação com 

docentes da disciplina de CIDES e Educação para a cidadania (e diretores de turma), por 

ciclo e ainda com todos os docentes do 1.º ciclo. 

Até ao final do ano letivo, devem ser dados passos mais ativos (reunião/consulta) 

para inclusão das crianças do ensino pré-escolar nas ações de educação para a cidadania 

previstas e a executar fruto desta estratégia. 
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Essa fase deve ser aplicada e posta em prática em termos, não apenas de ser 

objeto de ação de um coordenador de cidadania em articulação com o diretor (ou quem 

este designar), mas sim numa lógica de Equipa de Coordenação de Cidadania e 

Desenvolvimento (que inclua atividades não realizadas em aula e outras componentes 

mais estritamente curriculares). 

Para haver efetiva integração de ação e evitar o espartilhamento e o mero enfoque 

pontual (o contrário de uma ação estratégica), as ações relativas à cidadania devem cair 

no âmbito de coordenação de uma equipa dirigida por elemento designado pelo Diretor 

(ele próprio ou subdiretora ou adjuntos), constituída pelas pessoas que hoje exercem 

funções de coordenadores de projetos e atividades e de programas direcionados ao 

ambiente, saúde e risco e da biblioteca escolar e até de clubes e outros projetos com 

enfoque em algum dos domínios legalmente incluídos nos temas de cidadania. 

Essa equipa deve ser o núcleo central de planeamento do chamado plano de 

atividades substituindo o atual coordenador individual. Essa opção permitirá criar um 

grupo de trabalho mais coeso nesse âmbito e potenciar melhor aproveitamento dos 

tempos destinados às múltiplas tarefas nela reunidas. 

Nessa equipa, com reuniões regulares dos membros e funções de planeamento e 

capacidade relativamente autónoma de proposta de ação, poderão criar-se lógicas de 

articulação e integração de ações que permitam que a ideia de educação para a 

cidadania não se configure como “mera coleção deslaçada de atividades espartilhadas 

com direito a uma unidade curricular semestral” mas como elemento estrutural e 

estratégico de ação da escola. 

Essa equipa (que deveria funcionar como tal em junho de 2019, mas fruto das 

dificuldades operacionais acima referidas e das opções de gestão já explicadas entrará 

em funcionamento antes de dezembro de 2019) deve ser diversificada na origem 

departamental dos docentes e deve ser a responsável por realizar as ações previstas 

nesta estratégia, devendo realizar as propostas de revisão da estratégia e relatórios de 

avaliação e monitorização que sejam necessários. 

Em 2019/2020 (Setembro) e, como ponto prévio às alterações aqui mencionadas, 

em relação ao documento original foram realizadas ações, visando o ajuste da estratégia 

ao novo ano letivo. Enumerando (as que resultam da reunião de docentes envolvidos na 

disciplina  

 Correções do modo de funcionamento da nova disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento no 5.º e 7.º anos  (iniciado em 2018/19) e introdução em 

2019 /20 no 6.º e 8.º (definida pelos órgãos competentes em moldes 

semestrais em alternância com TIC e preferencialmente lecionada por 

docentes da área das Ciências Sociais).  
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 Em 2019/20 foi decidido, fruto da ponderação da experiência do 1.º ano 

concentrar a lecionação em menos docentes (1 para o 2.º ciclo e outro para o 

3.º ciclo).  

 Foi revista a organização dos conteúdos curriculares dessa disciplina (realizada 

inicialmente em reunião de outubro de 2018 de todos os docentes da nova 

disciplina, dos docentes das disciplinas de cidadania do currículo anterior e 

diretores de turma). Essa organização, consagrada para o ano letivo de 2018-

2019, foi revista em setembro de 2019/20, mas vigora também (com 

adaptação de cargas horárias para um regime anual) para a disciplina, de 

iniciativa da escola, pré-existente que ainda subsiste no 9.º ano. Todos os 

docentes devem planear as suas atividades curriculares com base na 

distribuição de domínios por ano que foi definida levando em conta a relação 

com os alunos e o debate das suas expetativas. 

 Em 2018/19, foi produzida, em debate com os docentes, uma reflexão sobre 

modos de inclusão dos conteúdos de cidadania no currículo do 1.º ciclo (que 

se considera ser prioridade específica central do agrupamento). Essa reflexão 

foi posta em prática e será avaliada no âmbito das operações de consulta 

acima referidas.  

 Essas decisões constam da tabela de conteúdos curriculares visível abaixo 

neste documento. 
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3. Medidas de concretização 

a. Quadro de concretização curricular disciplinar – domínios a abordar na disciplina curricular (com as alterações 
previstas para 2019/20) 

 

Temas Regime Grupo Área temática 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Nº anos 
% do 
total 

Nº ciclos 

Direitos Humanos Obrigatório 3 ciclos A EDH - Cidadania e Política 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15,3 3 

Igualdade de Género Obrigatório 3 ciclos A EDH - Cidadania e Política 1     1 1     1   4 6,8 3 

Interculturalidade Obrigatório 3 ciclos A EDH - Cidadania e Política   1       1 1     3 5,1 3 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Obrigatório 3 ciclos B 
Saúde, Ambiente, Ecologia e 

Património 
1   1   1     1   4 6,8 3 

Educação ambiental Obrigatório 3 ciclos B 
Saúde, Ambiente, Ecologia e 

Património 
  1   1   1 1     4 6,8 3 

Saúde Obrigatório 3 ciclos B 
Saúde, Ambiente, Ecologia e 

Património 
    1   1   1   1 4 6,8 3 

Sexualidade Obrigatório 2 ciclos B 
Saúde, Ambiente, Ecologia e 

Património 
          1 1 1 1 4 6,8 2 

Media Obrigatório 2 ciclos A EDH - Cidadania e Política           1     1 2 3,4 2 

Instituições e 
Participação 
Democrática 

Obrigatório 2 ciclos A EDH - Cidadania e Política       1         1 2 3,4 2 

Literacia Financeira e 
Educação para o 

Consumo 
Obrigatório 2 ciclos C 

Práticas de Vida em 
Sociedade 

          1   1   2 3,4 2 

Risco Obrigatório 2 ciclos C 
Práticas de Vida em 

Sociedade 
        1   1     2 3,4 2 

Segurança Rodoviária Obrigatório 2 ciclos C 
Práticas de Vida em 

Sociedade 
      1   1       2 3,4 2 
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Temas Regime Grupo Área temática 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Nº anos 
% do 
total 

Nº ciclos 

Empreendedorismo Opcional C 
Práticas de Vida em 

Sociedade 
                 0 0 0 

Mundo do Trabalho    Opcional A EDH - Cidadania e Política                 1 1 1,7 1 

Segurança, Defesa e Paz Opcional A EDH - Cidadania e Política                   0 0,0 0 

Bem‐estar animal          Opcional B 
Saúde, Ambiente, Ecologia e 

Património 
1 1   1           3 5,1 1 

Voluntariado (Campanha 
interdisciplinar) 

Opcional C 
Práticas de Vida em 

Sociedade 
    1 1 1 1 1 1 1 7 11,9 3 

Outro – Segurança na 
Internet 

Opcional C 
Práticas de Vida em 

Sociedade 
    1             1 1,7 1 

Outro – Património 
Cultural 

Opcional B Saúde, Ambiente e Ecologia 1 1     0   0     2 3,4 1 

Total geral       5 5 5 7 6 8 7 6 7  100   

 

Nota: a lógica de construção desta distribuição de conteúdos/domínios foi largamente debatida entre os docentes (executores do currículo) que 

aprovaram a proposta desta tabela em outubro de 2018 e a reviram em setembro de 2020. Prevê um equilíbrio entre conteúdos curriculares 

obrigatórios e diversidade nas temáticas ao longo de cada ano (evitando monotemáticas e repetições). No domínio de voluntariado prevê-se 

(como noutros dos opcionais) a utilização de atividades rotineiras da escola para sua integração e coordenação com o currículo da disciplina. Isto 

é, prevê continuidade com práticas anteriores não as “revogando”, mas sim, potenciando-as. 
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b. Critérios de avaliação dos alunos 
 

Dado que na escola já existia, como iniciativa da escola, uma disciplina de Educação para 

a cidadania (e se mantém em paralelo no 9º ano em 2019/20) optou-se por manter em vigor os 

critérios de avaliação dessa disciplina para a nova designação (e duração) e Cidadania e 

Desenvolvimento em 2018/19. 

Esses critérios foram revistos para 2019/20. 

Estão concebidos numa lógica mista de perfil de realização ou desempenho equiparável 

a cada nível de classificação mas com menção de domínios de avaliação. Permitem grande 

liberdade ao docente e alunos de configuração das atividades e instrumentos de avaliação. 

Eventualmente revisíveis no futuro a sua utilização não conflitua (antes se adequa) com a nova 

realidade curricular de Educação para a Cidadania. 

Metodologia de avaliação de conteúdos, competências e capacidades  

Considera-se que a prestação dos alunos que é avaliada de modo qualitativo nos períodos 

que não o de final de semestre e quantitativo de 1 a 5 no momento de avaliação semestral deve 

levar em conta o juízo do desempenho do aluno produzido e explicitado pelo docente. 

Na realização desse consideram-se 2 vertentes (domínios) da ação e participação escolar 

e aprendizagens dos alunos: domínio socio-afetivo (comportamental) e domínio cognitivo. 

Cada um dos domínios deve ser ponderado de forma equivalente na avaliação final 

sumativa pelos docentes (50%). 

No domínio socio-afetivo (comportamental) devem ser ponderadas de forma 

equivalente duas vertentes do comportamento dos alunos (ponderação que deve ser realizada 

pelo conjunto do Conselho de Turma). 

Vertente 1 – Conformidade do comportamento dos alunos às regras internas da escola 

(sendo que a existência de participações ou processos disciplinares resulta em decaimento da 

avaliação, em termos a ponderar no Conselho de Turma).  

Vertente 2 – Espírito crítico e participação ativa dos alunos nas atividades da disciplina e 

da turma. 

No domínio cognitivo os instrumentos de avaliação a utilizar são, no âmbito da 

autonomia do docente, todos os previstos para as restantes disciplinas da escola (trabalhos 

individuais, trabalhos coletivos, exposições e testes orais, testes escritos em número variável) 

devendo ser ponderado o grau de conhecimento obtido pelos alunos em relação aos conteúdos 

dos referenciais da disciplina lecionados. 
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Destas operações deverá resultar uma descrição do perfil de desempenho do aluno que 

se enquadra nas descrições abaixo correspondentes aos diversos níveis. 

Nível 1: O aluno não intervém cívica e democraticamente na realidade circundante. Não 

demonstra autonomia e/ou iniciativa na sugestão e realização das atividades. Não participa na 

aula de forma adequada e oportuna. Não cumpre as normas de postura e comportamento na 

sala de aula, nem os restantes deveres do aluno. Não é cumpridor em relação às tarefas 

propostas. Não aplica no dia-a-dia os conceitos desenvolvidos na aula. 

Nível 2: O aluno ainda não intervém cívica e democraticamente na realidade circundante. 

Demonstra pouca autonomia e/ou iniciativa na sugestão e realização das atividades. Nem 

sempre participa na aula de forma adequada e oportuna. Não cumpre as normas de postura e 

comportamento na sala de aula, nem os restantes deveres do aluno. Nem sempre é cumpridor 

em relação às tarefas propostas. Não aplica no dia-a-dia os conceitos desenvolvidos na aula. 

Nível 3: O aluno intervém, quase sempre, cívica e democraticamente na realidade 

circundante. Demonstra alguma autonomia e/ou iniciativa na sugestão e realização das 

atividades. Participa na aula de forma adequada e oportuna. Cumpre normas de postura e 

comportamento na sala de aula, bem como os restantes deveres de aluno. É cumpridor em 

relação às tarefas propostas. Aplica no dia-a-dia os conceitos desenvolvidos na aula. 

Nível 4: O aluno intervém cívica e democraticamente na realidade circundante. 

Demonstra autonomia e/ou iniciativa na sugestão e realização das atividades. Participa 

bastante na aula de forma adequada e oportuna. Cumpre normas de postura e comportamento 

na sala de aula, bem como os restantes deveres de aluno. É cumpridor em relação às tarefas 

propostas. Aplica no dia-a-dia os conceitos desenvolvidos na aula. 

Nível 5: O aluno intervém, claramente, cívica e democraticamente na realidade 

circundante. Demonstra total autonomia e/ou iniciativa na sugestão e realização das atividades. 

Participa sempre na aula de forma adequada e oportuna. Cumpre normas de postura e 

comportamento na sala de aula, bem como os restantes deveres de aluno. É muito cumpridor 

em relação às tarefas propostas. Aplica, sempre, no dia-a-dia os conceitos desenvolvidos na 

aula. 
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c. Quadro de concretização curricular transdisciplinar – projetos 
comuns à escola e a realizar internamente em conselhos de turma  

 

Existem há largos anos na escola atividades diversas de educação para a saúde, educação 

sexual, educação ambiental, educação para os media e literacia digital, multiculturalidade, 

educação para o risco e participação nas instituições europeias. 

Na linha de intervenção pré-existente na escola estão a ser progressivamente integradas 

no âmbito desta estratégia, em todas as fases, desde a planificação à avaliação, as atividades 

habitualmente executadas nos âmbitos previstos para Cidadania no âmbito do quadro legal 

vigente.  

Estas iniciativas, verificáveis no plano de atividades do agrupamento devem ser elemento 

da prática desta estratégia e devem ser potenciadas, sistematizadas e melhor integradas com 

a nova realidade curricular em anos seguintes.  

Estas atividades estão subordinadas aos objetivos de Educação para a Cidadania de que 

as suas temáticas se constituem como domínios.  

Estas atividades, no domínio da educação para a saúde, incluem em 2019/20 seminários, 

palestras e outras atividades de iniciativa da escola e com colaboração de parceiros sobre temas 

como Alimentação Saudável, no Dia Mundial da Alimentação, para todos anos de Escolaridade, 

Dia Mundial do Não Fumador, prevenção do tabagismo (vários ciclos e adultos), temas 

relacionados com a adolescência, incluindo a representação teatral sobre esta temática (9.º 

anos), Dia dos Afetos, com palestras e debates (8.º e 9.º anos), Prevenção na Violência no 

Mamoro, com o projeto “Olhar o Outro), Dia do Diabético, com ações de sensibilização sobre 

esta temática que, cada vez mais, atinge os nossos jovens (2.º Ciclo), entre outros 

projetos/ações. 

No domínio da Educação ambiental e educação para o desenvolvimento sustentável 

regista-se a adesão do agrupamento ao Programa Ecoescolas, com um plano de ação específico 

e a participação em iniciativas (com componente de ação voluntária) para Reflorestação 

Nacional e várias parcerias com o CMIA.  

Neste âmbito, incluem-se ainda iniciativas relativas à reciclagem de resíduos (recolha de 

tampinhas) e de sensibilização para a biodiversidade (continuação da inventariação das 

espécies vegetais arbustivas e arbóreas do recinto da Escola Básica da Abelheira com Criação 

de um QR code específico para algumas espécies selecionadas), além da adesão às atividades 

propostas pelo Geoparque Litoral de Viana do Castelo. 

Com enfase nas questões do multiculturalismo e participação nas instituições europeias 

destaca-se a existência de um clube pan-europeu destinado a todos os alunos que desejem 
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aderir cuja área de atuação se concentra na Projeção de filmes/ documentários, de forma a 

sensibilizar para a solidariedade, tolerância e cidadania, em articulação com o Plano Nacional 

de Cinema, além da organização, divulgação e participação em atividades como concursos, 

exposições, campanhas de solidariedade e organização, divulgação e participação em 

datas/efemérides no âmbito da EU.  

Esse clube irá realizar e promover a participação do agrupamento no Parlamento dos 

Jovens e as comemorações do Dia Internacional das vítimas do Holocausto. 

Continua a destacar-se a necessidade de articulação com as Bibliotecas Escolares que será 

um vetor de ação central à execução desta estratégia com enfâse em atividades de áreas 

específicas, além da ação mais geral das Bibliotecas, nomeadamente Sessões de Formação de 

Utilizadores e atividades centradas na formação dos alunos para a literacia digital e para os 

media. O coordenador das Bibliotecas deve ser incluído na equipa referida no capítulo 2 desta 

estratégia. 

No plano de atividades anual é habitual incluir ações de tipo comemorativo ou memorial 

de datas/efemérides mais específicas com impacto em temas integráveis nesta estratégia. 

Essa prática será mantida, mas a planificação tem registado a preocupação de ser ser mais 

integrada com a execução desta estratégia e com a realização dos objetivos curriculares de 

educação para cidadania, não num sentido de redução ou desvalorização dessas atividades, 

mas, para que sejam articuladas com os conteúdos curriculares de Educação para a Cidadania 

e respetivos domínios.  

No ano de 2019/20 destacam-se, entre outras atividades (referidas aqui pelo nexo 

patente com o domínio de Educação para a Cidadania com que se relacionam): 

 Visita à Quinta de Penteiros; Visita ao Jardim Zoológico da Maia (bem-estar 

animal); Serralves, Parque Biológico de Gaia, Quinta da Valdeira e outras 

atividades em articulação com a autarquia, o CMIA e o Geopark de Viana do 

Castelo; 

 Ação de sensibilização sobre Orientação e Mobilidade; Atividade prática de 

mobilidade usando vendas e bengalas, Dia do Pijama, Sessão sobre Braille 

(inclusão), Jantar às Escuras; 

 Magusto/ Exploração da Lenda de S. Martinho, visita ao museu do pão 

(Património); 

 Recolha de bens para IPSS - Berço e Vila Animal (sensibilização para ação 

voluntária) e outras instituições locais; 

 Comemoração do 25 de Abril (Democracia e Participação); 

 Eventos de Jogos tradicionais e visitas a diversos Museus e Instituições culturais 

(Património); 

 Exercício de evacuação (Risco); 
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 Ações sobre segurança na Internet (Literacia para os Media); 

 Dinamização de ações e atividades sobre Direitos Humanos (Direitos Humanos) 

 Visita a instituições municipais ligadas ao ambiente (Desenvolvimento 

Sustentável/ Educação Ambiental); 

 Outras atividades constantes no P.A.A, do Agrupamento. 

Entre os parceiros registados nestas atividades, cujo número deve ser alargado e cuja 

colaboração/parceria deve ser mais rotinada, sistematizada e formalizada, encontram-se 

associações especializadas nas áreas respetivas (locais e nacionais), associações de pais e 

encarregados de educação, organismos públicos municipais e estatais. Essa gestão de parcerias 

é um elemento central da ação da equipa acima mencionada. 

A existência de tempos curriculares em todos os anos destinados a atividade letiva 

relacionada com Educação para a cidadania obriga a que haja mais impacto e mais alargamento 

dos efeitos curriculares destas atividades, cuja realização é um dos objetivos desta estratégia. 

A integração efetiva das atividades do plano de atividades no âmbito desta estratégia 

implicou e implicará outros passos de mudança do processo de construção do referido plano 

que deve considerar como fio condutor (e referir expressamente) a relação das atividades com 

os domínios previstos para a ação de educação para a cidadania e a relação com esta estratégia. 

O processo de construção deve incluir participação ativa como coordenador e elemento da 

equipa de planeamento do Coordenador de Cidadania nos termos de organização da equipa já 

antes referida. 

4. Referência ao papel do Coordenador de Cidadania e Desenvolvimento 
 

O atual coordenador de educação para a cidadania deste agrupamento é professor 

profissionalizado com cerca mais de 24 anos de serviço. Foi colocado no agrupamento em 

setembro de 2018. Preenche os requisitos de perfil previstos nos normativos respetivos. 

A ação do coordenador deve ser entendida no âmbito desta estratégia em várias 

vertentes: 

 proponente do anteprojeto da estratégia e das suas propostas de revisão 

 membro de uma equipa de coordenação/integração de atividades antes referida 

e que deve integrar todos os aspetos e elementos de ação que se conjuguem com 

os domínios previstos nos normativos para o âmbito de Cidadania 

  consultor dos docentes e órgãos na área de educação para a cidadania  

 elemento de ligação/articulação entre os vários ciclos de ensino 

 elemento de promoção e divulgação das boas práticas que surjam no 

agrupamento 

 promotor inicial da avaliação e revisão da estratégia e elementos de planeamento 

de ação em matéria de educação para a cidadania 
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Estão atribuídos 4 tempos semanais à função. 

5. Avaliação da estratégia 
 

Esta estratégia foi sumariamente avaliada nos termos acima descritos antes do início de 

2019/20 utilizando os dados fornecidos pelas reuniões realizadas na preparação do ano e em 

setembro aqui já referidas. 

Os principais critérios de avaliação do seu efeito institucional, além de aferição dos 

resultados escolares dos alunos nas disciplinas correlativas a cidadania, devem incluir a 

ponderação de elementos como os abaixo listados que serão aprofundados nos termos de 

realização do questionário e grupos focais previstos para os meses iniciais do ano de 2019/20. 

 Participação dos alunos em atividades 

 Perceção de qualidade dos alunos e pais/encarregados de educação sobre a 

disciplina curricular e atividades conexas à educação para a cidadania 

 Perceção dos professores sobre execução e efeito pedagógico das atividades 

 Melhoria do comportamento e dos elementos de avaliação da indisciplina escolar 

 Criação/manutenção de parcerias de ação com entidades externas 

Estes elementos estratégicos de medição do que deve ser o impacto básico da estratégia 

na vida da escola devem ser desenvolvidos num modelo de avaliação com precisão de 

processos, metas e indicadores, a incluir na revisão deste documento a produzir em julho de 

2020. 

 

 

 


